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H A T Á R O Z A T

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a  Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató

Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt. 1., KÜJ: 102 917 998, adószám: 14148107-2-

43, cégjegyzékszám: 01-09-927716; a továbbiakban: Környezethasználó) részére

környezetvédelmi engedélyt ad 

a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.
ALAPADATOK

1. Környezethasználó adatai  : 

A cég elnevezése: Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.

A cég székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt. 1.

A cég cégjegyzékszáma: 01-09-927716

A cég adószáma: 14148107-2-43

A cég statisztikai számjele: 14148107-6820-113-01

KÜJ: 102 917 998
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2. A   tevékenység helye, paraméterei  :  

A bányatelek Romhány Községben a Romhány 0111/4 és 0116 helyrajzi számokat érinti. A

jelen eljárás során kérelmezett bővítést követően a bányatelek EOV koordinátákkal kijelölt

töréspontjai az alábbiak:

Pontszám Y (m) X (m) Z (mBf)

1. 663652.9 285097.9 218.9

2. 663672 285099 213.5

3. 663732 284874 247.0

4. 663736 284655 280.0

5. 663527 284714 275.0

6. 663363 284832 252.7

7. 663491 284956 246.0

8. 663531 285018 227,5

9. 663542.7 285015.6 224.2

10. 663542.4 285052.5 211.2

11. 663561.3 285135.8 206.2

12. 663635.9 285150.5 213.4

A bányatelek KTJ száma: 101 711 729

A bányatelek területe: 10 ha 3950 m2

A bányatelek alaplapjának tengerszint feletti magassága: +204.0 mBf

A bányatelek fedőlapjának tengerszint feletti magassága: +281,0 mBf

Az éves termelés mennyisége: 30 000 m3 homokkő, 50 000 m3 meddőkőzet

3. A tevékenység rövid ismertetése:  

TEÁOR besorolás:

Kód Tevékenység megnevezése

08 11 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

A tervezett fő technológiai folyamatok:

 a homokkő haszonanyag fedőösszletének leművelése;
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 a haszonanyag jövesztése;

 válogatás, törés, osztályozás;

 a  bányagödör  tájrendezése,  rekultiválása;  (a  külszíni  fejtések  sajátosságából  adódóan  a

roncsolt  területek  helyreállítását  a  bányavállalkozó  a  bányaműveléssel  párhuzamosan,

folyamatosan valósítják meg)

A bányaművelés tervezett módja, ütemezése:

A bányában a termelés a tervezett tervidőszakban folyamatos a bánya szüneteltetését nem tervezik.

Szélsőséges  időjárási  körülmények  kialakulása  (csapadékos  időjárás,  nagy  hideg),  esetlegesen

értékesítési gondok miatt előfordulhat kényszerszünetelés. A kényszerszüneteltetés időtartama alatt

szükséges ellenőrzést a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011

(VIII. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet) alapján a felelős műszaki

vezető rendszeresen, de legalább hetente elvégzi.

A bányaművelés technológiáinak ismertetése:

A nagy vastagságban kifejlődött homokkő kőzet felszíni vagy felszínhez közeli részének kitermelését

külfejtéses bányászati módszerrel végzik.

A kifejlődés adottságait kihasználva 10 - 15 m vastagságú, szintes kialakítású művelési szeleteket

alakítanak ki, amelyeket felülről lefelé haladó sorrendben művelik le.

Letakarítás:

A munkafolyamat célja: a fedőréteg eltávolítása, hogy a hasznos anyag felülete művelésre alkalmas

legyen és a fedőréteg, ne szennyezze a hasznos kőzetet. A haszonanyagot átlagosan max. 0,3 m

vastag termőréteg és kb. 8-13 m agyagos homok, homokos agyag és kőzetlisztes agyagos homok

fedi.

A letakarítást tolólapos munkagéppel vagy lánctalpas mélyásó szerelékkel szerelt kotróval végzik.

A termőtalaj a bányatelek határán kerül elhelyezésre.

A letakarított meddő a kijelölt meddőhányón kerül elhelyezésre.

A munka megkezdése előtt a felügyelet a helyszínen ismerteti:

 a letakarítási területet és annak sarokpontjait

 a gépmozgás, anyagtovábbítás irányát

 védendő természetes és mesterséges tárgyakat

 a gépek személybehatolás ellen védett területét

Jövesztés:

A  jövesztésre  előkészített  letakarított  területen  nagyátmérőjű  (Φ  96  mm)  robbantólyukak  (a  fal

dőlésének megfelelően 700 dőlésszöggel, 3,5X5,5 m-es hálóban) fúrására kerül sor. 
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A robbantásra felhasznált robbanóanyag megnevezése ANDÓ.

A  robbanóanyag  csomagolóanyagát  minden  alkalommal  összegyűjtik  és  a  szállító  cégnek

visszaszolgáltatják.

Gépi jövesztés:

A  gépi  jövesztés  mélyásó  szerelékkel  szerelt  forgóvázas  hidraulikus  kotróval  történik.  A  kőzet

jövesztéséhez a kotróra  hidraulikus bontókalapácsot szerelnek és a kőzet  repesztését  bontását  a

kotró fentről lefele végzi.

A kotró a kőzetfal felső peremét max 2 m-re közelítheti meg.

Kőzetjövesztés közben az  alsó szinten a  fal  magasságával  azonos távolságban tartózkodni  vagy

munkát végezni tilos.

A jövesztési tevékenységben résztvevők munkáját felügyeleti személy ellenőrzi és irányítja az

alábbiak szerint:

 új munkaterületen a munkák megkezdése előtt

 egyéb esetben a műszak első felében

A munka első megkezdése előtt a felügyelet a helyszínen ismerteti:

 a jövesztésre kijelölt munkaterületet és sarokpontjait

 fúrólyukak helyét, hosszát és irányát

 védendő természetes és mesterséges tárgyakat

 a gépek személybehatolás ellen védett területét

Meddőhányó jövesztése és rakodása:

A meddőhányón a jövesztést mélyásó szerelékkel szerelt forgóvázas hidraulikus kotróval végzik. A

jövesztést fentről lefelé maximum 5 m-es szintosztással és minimum 8 m-es szintszélesség mellett

végezhető.

Amennyiben  a  jövesztést  végző  kotró  és  a  szállítójármű  azonos  szinten  tartózkodik,  a  szint

szélessége min 15 m kell hogy legyen. A meddőhányó rézsű peremétől számított 2 m-es védősáv

betartása mellett 0,8 m magas védőtöltés kiépítése kötelező.

Az  üzemudvaron  lerakott  meddő  felszedését  mélyásó  szerelékkel  szerelt  forgóvázas  hidraulikus

kotróval végzik.

A meddőkőzet jövesztése és gépkocsira rakása egy üzemben történik.

A munkafrontot  jól  látható  módon meg kell  jelölni.  Huzamosabb munkaszünet  (több  mint  24 óra)

esetén a munkarézsűt védőtöltéssel kell elkeríteni.

Feldolgozás:

A  munkafolyamat  célja:  A  bányában  lejövesztett  terméskőből  végterméket,  illetve  további

feldolgozásra  alkalmas  félkész  terméket  állítson  elő  a  kőzet  válogatásával,  faragásával,

összeaprításával  és  a  köztes  meddő  elválasztásával.  A  jövesztett  kőzetet  elsődlegesen  gépi

válogatással készítik elő a további megmunkálásra.
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Az  építőkő  minőségű  tömböket,  lánctalpas  kotróval  vagy  homlokrakodógéppel  válogatják  ki  a

jövesztett összletből. Ezeket a tömböket külön deponálják.

Az építőkő minőségű tömbök tovább aprítása és faragása az üzemudvaron kézi  vagy gépi erővel

történik.  Az építőkő előállítására  alkalmas tömböket  bontókalapáccsal  aprítják  majd  kézi  erővel  a

megfelelő formájúra faragják és raklapra rakják.

A feldolgozást az erre vonatkozó üzemi utasítás szerint végzi a bányavállalkozó.

A maradék már leválogatott mennyiséget egy mobil lánctalpas törő berendezéssel aprítják és mobil

lánctalpas osztályozó berendezéssel szemcseméret szerint osztályozzák.

Rakodás szállítás:

A rakodás gumikerekes homlokrakodógéppel vagy mélyásó szerelékkel szerelt kotróval

történik. A késztermék elszállítását a vevő által biztosított szállítójárművel végzik.

Meddőanyag elhelyezés:

A meddőkőzetet szükség szerint értékesítik vagy meddőhányón tárolják. A meddőhányó a tájrendezés

során megszüntetésre kerül, a kitermelés helyére visszatöltik.

Tájrendezés:

A termelési tevékenység közben és végén a bánya tájrendezési terv alapján kerül rekultiválásra. A

bányatelek  tájrendezési  célja  erdő  művelésre  alkalmas  terület  kialakítása.  A  termőtalajt,  a  már

kialakult szintekre és végrézsűkre terítik a biológiai tájrendezés megvalósításához, amely a fásításból

áll.

A rekultiváció során telepítendő növények, őshonos a kistáj természetes élővilágának fajai lesznek.

Ezzel biztosítható hogy, biológiai eredetű környezetszennyezés ne történjen. A tájrendezés ütemeit a

mindenkori Műszaki üzemi tervben előirányozzák. A bányaművelés eszköz és személyi feltételeinek

biztosítása. A fentiekben leírt bányaművelési célokkal összhangban a műszaki üzemi tervidőszakban

betervezett feladatok teljesítésére az alábbi eszközök állnak a bányavállalkozó rendelkezésére:

Termelés:

 lánctalpas felső-forgóvázas mélyásó szerelékes kotrógép 1 db.

 tolólapos erőgép 1 db.

 gumikerekes homlokrakodógép 1 db.

 lánctalpas mobil osztályozó 1 db.

 lánctalpas mobil törőberendezés 1 db.

Munkaerő ellátottság:

Nem fizikai létszám 2 fő.

 bányászati felügyelet 1 fő.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 

http://www.nmkh.hu/
mailto:zoldhatosag@nograd.gov.hu


     
                                                                                                                     

 anyagkiadó 1 fő.

Fizikai létszám 5 fő.

 Jövesztés feldolgozás folyamatos 1 műszak (4 fő/műszak) 4 fő.

 Rakodás 1 műszak 1 fő/műszak 1 fő

Foglalkoztatott létszám összesen: 7 fő

A bányaüzem munkarendje:

A bányában a munkarend az üzemidőszakon belül heti öt napos, hétfőtől péntekig terjed.

A tevékenységet 06 órától 20 óráig, napi 14 órában végzik.

Hétvégén szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon a bányában a termelés szünetel.

A bányaüzemben mesterséges világítást nem terveznek.

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. Hulladékgazdálkodási szempontból:  

1) A  hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  [a  továbbiakban:  Ht.]  4.  §-ában

foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell  megtervezni és végezni,  hogy az a

környezetet  a  lehető  legkisebb  mértékben  érintse,  vagy  a  környezet  terhelése  és

igénybevétele  csökkenjen,  ne  okozzon  környezetveszélyeztetést  vagy

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék

mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását,  továbbá

környezetkímélő ártalmatlanítását.

2) A tevékenység során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékokat

a  Ht.  63.  §-ában  foglaltak  alapján  azonosító  kód  szerint  be  kell  sorolni  a

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII.

27.)  VM rendelet]  2.  számú melléklete  szerint  és a  környezet  veszélyeztetését  kizáró

módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. 

3) A hulladékot további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás - csak az

adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes

környezethasználati  engedéllyel  rendelkező  szervezetnek  lehet  átadni.  A  kezelési

engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell

győződni. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni

az  ártalmatlanítással  szemben.  Amennyiben  hulladéklerakóban  kerül  ártalmatlanításra,

úgy vizsgálni kell  a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes

szabályokról  és  feltételekről szóló  20/2006.  (IV.5.)  KvVM  rendeletben  meghatározott

alapjellemzési kötelezettségeket.

4) Az esetlegesen keletkező nem bányászati veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes

hulladékkal  kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  225/2015.
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(VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be

kell tartani. 

5) A  tevékenység  során  keletkező  nem  bányászati  hulladékok  nyilvántartása  és  az

adatszolgáltatás  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási

kötelezettségekről  szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014.

(XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.

6) A tevékenység során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok

számára  a  vonatkozó  hatályos  jogszabályokban  előírt  követelményeknek  megfelelő

munkahelyi  gyűjtőhelyet,  és/vagy  a  környezetvédelmi  hatóság  által  jóváhagyott

üzemeltetési  szabályzattal  rendelkező  üzemi  gyűjtőhelyet  kell  biztosítani,  kiemelt

figyelemmel  az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és

üzemeltetésének  szabályairól szóló  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet  7.  és  8.

fejezetében részletezett,  a munkahelyi  és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra.

Munkahelyi  gyűjtőhelyen  a  hulladék  a  keletkezésétől  számított  maximum  6  hónapig,

üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. 

7) A tevékenység során esetlegesen kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell

a Ht. 2.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség

esetén,  illetve  abban  az  esetben,  ha  azt  nem  a  kitermelés  helyén  használják  fel,

azonosító  kód  szerint  be  kell  sorolni  a 72/2013.  (VIII.  27.)  VM  rendelet  2.  számú

melléklete szerint.

8) Amennyiben  a  telepítés  fázisában  a  keletkező  nem  bányászati  hulladékok  valamely

komponensének mennyisége eléri az  építési és bontási hulladék kezelésének részletes

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [továbbiakban: 45/2004.

(VII.  26.)  BM-KvVM e. rendelet]  1.  számú mellékletében meghatározott  küszöbértéket,

úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és

hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.)

a  Nógrád  megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály

Környezetvédelmi  Osztályának  (továbbiakban:  Kormányhivatal)  meg  kell  küldeni.

Határidő: a kivitelezési munkálatok befejezését követő 30 napon belül.

9) Feltöltésre,  illetve  visszatöltésre  kizárólag  hulladéknak  nem  minősülő,  a  Ht.  9.  §  (1)

bekezdésében  foglalt  hulladékstátusz  megszűnésére  vonatkozó  feltételek  teljesülését

igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel.

10) Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé

juttatni!

11) A  tevékenység  végzése  során  bekövetkező  rendkívüli  eseményekről,  a  megtett

intézkedésekről és azok eredményéről a Kormányhivatalt értesíteni kell.

II. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

1) A  robbantási  tevékenység  megkezdése  előtt  1  héttel  be  kell  nyújtani  annak

időpontját és helyszínét a Kormányhivatal részére!
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2) A  tevékenység  végzése  során  az  elérhető  legjobb  technikán  alapuló  műszaki

intézkedések  végrehajtásával  kell  a  levegőterhelést  megelőzni,  illetőleg  a  legkisebb

mértékűre csökkenteni.

3) A tevékenység végzésénél  tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték

feletti légszennyezettséget okoz!

4) A  törésnél,  osztályozásnál,  a  futószalagoknál  a  vízpermetező  rendszert  folyamatosan

működtetni kell. A depóniáknál intenzív locsolással kell  a levegőterhelést megelőzni.  A

locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető módon üzemnaplóban kell rögzíteni!

5) Az anyagnyerő helyeket, a termeléshez,  szállításhoz használt  gépek és berendezések

telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani, a szállítási útvonalakat

lehetőleg  a  lakott  területek  elkerülésével  kell  kijelölni  és  kerülni  kell  a  fölösleges

mozgásokat a környező utakon!

6) A  kivitelezés  során  felhasznált  anyagok  szállítását  zárt  konténerben  vagy  a

kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e

feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell

végezni!

7) A  szabadban  végzett  anyagtárolást  úgy  kell  kialakítani,  hogy  abból  a  lehető

legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe! 

8) Rakodás  során  megfelelő  intézkedés  megtételével  gondoskodni  kell  arról,  hogy  a

mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon!

9) A poremisszió csökkentése érdekében a belső utak tisztántartását, illetve locsolását is

biztosítani kell. A locsolás gyakoriságát és a locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető módon

üzemnaplóban kell rögzíteni!

10) A  munkagépeknek  és  a  szállítójárműveknek  meg  kell  felelniük  a  hatályos

jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!

11) A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a

légszennyező  anyag  kibocsátásokat!  Az  anyagmozgatást  végző  járművek  motorját  a

rakodás befejezésével le kell állítani.

12) A  rendeltetésszerű  üzemeléstől  eltérő  állapotokat  üzemnaplóban kell  dokumentálni  és

hatósági ellenőrzés során bemutatni.

13) A rendkívüli,  váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások

betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni

kell.  Rendkívüli,  váratlan  légszennyezés  bekövetkezése  esetén  a  légszennyező  diffúz

forrás üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni.  Az üzemeletetés során bekövetkező

havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul, a honlapján közzétett (jelenleg:

06-70/504-59-90-es) telefonszámon értesíteni kell

III. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján  minden olyan változást, mely az üzemi

létesítmény  zajkibocsátásának  változását  eredményezi,  köteles  a  területileg
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illetékes környezetvédelmi hatóságnak 30 napon belül írásban jelenteni, a változás

okainak részletezésével.

2) Amennyiben  a  telephelyen  belül  új  technológia  bevezetésére,  korszerűsítésére,  vagy

berendezések  és  részegységek  cseréjére  és  felújítására  kerül  sor,  a  tevékenységet

akusztikai tervezés mellett, a létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező

módon kell végezni.

3) A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai

telepítés  befejezését  követen  a  környezeti  zajkibocsátást  műszeres  mérésekkel  kell

ellenőrizni,  a  mérési  eredményeket  tartalmazó  szakvéleményt  a  területileg  illetékes

környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

4) A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a

lehető legkisebb legyen.

5) Lehetőség  szerint  kisebb  zajteljesítményű  gépeket  és  berendezéseket  kell  alkalmazni

továbbá zajszegény építési technológiát kell választani.

6) A zajosabb munkafázisokat 8-16 óra közötti időszakra kell időzíteni.

7) A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos

tevékenységeket.

IV. Táj- és természetvédelmi szempontból:  

1) A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett végezhető.

2) A bányaterületet borító erdő kivágását csak ütemezve, a termelés által indokolt szükséges

mértékig javasolt végezni. 

3) Amennyiben  a  kialakult  bányafalakban védett  vagy  fokozottan  védett  madarak

megtelepednek,  a  költőüregeket  tartalmazó  falaknál  a  fészkelési  időszakban,

március  31-szeptember  1.  között  tilos  a bányászati,  vagy  bármely  olyan

tevékenység végzése, amely a fészkelő madarak költését zavarná, veszélyeztetné

vagy megakadályozná.

4) A területen élő védett és fokozottan védett madárfajok védelme érdekében fák és cserjék

kivágása  csak  fészkelési  időszakon  kívül,  augusztus  15.  és  március  15.  között

végezhető. A  költési időszak alatt  a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:

Igazgatóság) szakembereivel  történt egyeztetést  követően  nyílhat  lehetőség  a  fák  és

cserjék tervezett kivágására. 

5) Amennyiben  szükségessé  válik  a  védett  és  fokozottan  védett,  partfalban  fészkelő

madarak költőhelyeinek felszámolása, akkor a termeléssel nem érintett területeken ennek

kompenzálásra javasolt kialakítani olyan rézsűszakaszokat (legalább 20 m hosszú és 2 m

magas), ahol a bányában költő védett és fokozottan védett madarak költése biztosítható.

A költésre alkalmas falszakaszok kijelölését az Igazgatóság szakembereivel a helyszínen

közösen kell  kijelölni.  A kijelölésről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni  és a  természetvédelmi

hatóságnak meg kell  küldeni.  Mindezt  az előző pontban jelzett  költési  időszakon kívül

lehet elvégezni.
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6) A  bányaművelési  területeken  a  létrejövő  mélyedésekben  vizes  élőhelyek

kialakulásának  lehetősége kerülendő. Az  esetlegesen  mégis  kialakuló  vizes

élőhelyeket, a védett kétéltűek észlelt  jelenléte esetén, a szaporodási időszakban meg

kell őrizni, azt veszélyeztetni tilos. Amennyiben a folytatott tevékenység végzése miatt a

jelzett  vizes  élőhelyek  megszüntetése  indokolttá  válik,  a  megszüntetést  július  15.  és

március  15.  között  lehet  végezni,  a  területen  esetlegesen  előforduló  kifejlett  védett

kétéltűek  mentésével,  áttelepítésével  egy  időben.  A  mentési,  áttelepítési  munkák

megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe szükséges az Igazgatóság bevonása. 

7) A nem kívánt területre történő költés elkerülése érdekében a termelés során kialakítandó

munkarézsűk dőlésszögét úgy kell kiképezni (pl.: 40°-tól kisebb), hogy azok a madarak

számára fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

8) Éjszakai  munkavégzés  nem javasolt.  Az  üzemelés,  bányaművelés  során  esetlegesen

szükségessé váló megvilágítás tervezésénél a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.

35.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  és az  országos  településrendezési  és  építési

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontja

előírásait figyelembe kell venni.

9) A  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  terhelése  kockázatának  csökkentése  érdekében

javasolt az ANDO típusú robbantóanyag töltényezett betöltése a robbantólyukakba.

10) A tájrendezési tevékenységet a bányaművelés alatt folyamatosan kell végezni.  A

meddő deponálását rendezetten tájba illően kell végezni.

11) A helyben maradó humuszos feltalajt az egyéb meddőanyagtól elkülönítve kell tárolni, és

a rekultivációra kerülő területek felszínének tápanyagpótlására kell felhasználni.

12) Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak

megfelelő növényekből kell válogatni.

13) A megbontott vagy frissen rendezett területeken és a kialakított depóniák, meddőhányók

felszínén az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését

lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. 

14) Az özönnövények kaszálását  a  növények terméseinek (magjainak)  beérése előtt,

július,  augusztus  hónapra  időzítetten  szükséges  elvégezni,  a  további  területek

megfertőzésének  elkerülése  érdekében. A  levágott  virágzó  hajtásokat  össze  kell

gyűjteni  megfelelő  helyszínre  kell  szállítani  és  elhelyezni.  A  levágott  virágzó  hajtások

kényszer  magérlelését  az  elhelyezési  területen  is  szükséges  megakadályozni  (pl.

földtakarás alkalmazásával).

15) Az időbeli  korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt  esetben, az Igazgatóság

szakembereivel  a  helyszínen  történt  előzetes  egyeztetés  eredményétől  függően

lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek

sérülése nélkül megvalósítható.

16) Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak

meg kell küldeni.
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V. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:  

1) A földtani  közeg  védelme  érdekében a  tevékenységet  úgy  kell  végezni,  hogy  a

legkisebb  mértékű  környezetterhelést  és  igénybevételt  idézzen  elő.  Megfelelő

biztonsági  intézkedésekkel  szükséges  megakadályozni  az  esetlegesen  keletkező

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

VI. Népegészségügyi szempontból:  

1) Népegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.

VII. Kulturális örökség védelmi szempontból:  

1) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a

felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a

kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző

útján  a  hatóságnak  azt  haladéktalanul  bejelenteni,  amely  arról  haladéktalanul

tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a feltárásra jogosult intézményt, valamint

a tevékenységet szüneteltetni,  továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős

őrzés  szabályai  szerint  –  a  feltárásra  jogosult  intézmény  intézkedéséig

gondoskodni.

VIII. Termőföld-minőség védelmi szempontból:

1) Termőföld-minőség védelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

IX. A termőföld-mennyiség védelme szempontjából:  

1) Termőföld-mennyiség védelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

X. Az erdő védelme szempontjából:  

1) Az erdők védelme szempontjából kizáró ok nem merült fel.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/17458/2020.ált. számú  szakhatósági  

állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá:

„A Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt.

1.,  a  továbbiakban:  Kérelmező)  által  benyújtott,  a  Biotit  Bányászati  és  Környezetvédelmi

Mérnökiroda  Kft.  (8100  Várpalota,  Korompay  L.  u.  3.  fszt.  17.;  a  továbbiakban:  Tervező)  által
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készített  „KÖRNYEZETVÉDELMI  HATÁSVIZSGÁLAT  ROMHÁNY  II.  -  HOMOKKŐ

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY” című dokumentáció és mellékletei (a továbbiakban együttesen:

Dokumentáció) elfogadásához

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. A  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  vizek  minősége nem veszélyeztethető.  A bányatelken

folytatott  tevékenység végzése során be kell  tartani  a felszín alatti  vizek védelméről  szóló

219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet)

előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani

közeg ne szennyeződjön. 

2. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz

állapotában  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-

FVM  együttes  rendeletben  (a  továbbiakban:  6/2009.  (IV.  14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes

rendeletben] meghatározott egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi

határértéket meghaladó minőségromlás ne következzen be. 

3. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A havária

eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi

hatóságra.

4. A tevékenységek során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a

terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. 

5. Engedély nélküli tevékenység a bányatelkek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín

alatti víz használata, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenységek.

6. Az  engedélyezett  tevékenységek  során  maradéktalanul  be  kell  tartani  a  vonatkozó 

engedélyekben  foglaltakat,  a  felszín  alatti  víz  és  a  földtani  közeg  védelmére  vonatkozó 

előírásokat/kikötéseket.

7. A keletkező szennyvizek zárt gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell, az elszállítását

csak megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti. 

8. A  bánya  területén  a  felszíni  vizek  és  a  csapadékvíz  akadálymentes  elvezetéséről  és  az

esetlegesen  szennyeződő  csapadékvíz  gyűjtéséről  és  elszállításáról  a

környezethasználónak gondoskodnia kell. 

9. A bányatelkek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése

tilos. 

10. A bányatelkek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben

elhelyezett tárolótartályban lehet.

11. A szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély)

rendelkező mosókban kell tisztíttatni, gépkocsi mosást a telephelyen - megfelelő berendezés
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és  szennyvízkezelés,  valamint  üzemeltetésre  jogosító  engedély  (vízjogi  üzemeltetési

engedély, kibocsátási engedély) hiányában - tilos. 

12. A szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelkek területén nem végezhető. A bányában

üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából

megfelelő  méretű  kármentő  tálcát  kell  alkalmazni.  A  bányatelek  területén  gépjárművek

javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.”

2. A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 36200/1329-1/2020.ált. számú  

szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) megkeresése alapján a Concord Invest Ingatlanhasznosító

és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A fszt. 1.; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a

Romhány, 0111/4 és 0116 hrsz. alatt levő „Romhány II.- homokkő” védnevű bányatelken bányászati

tevékenység folytatására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban az engedély megadásához

az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  szakkérdésével

kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k.”

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében

támadható meg.

3. Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője 70-7/2020. számú levelében tájékoztatta 

a  Kormányhivatalt  arról,  hogy  a  tervezett  tevékenység  összhangban  van  a  

településrendezési  eszközökkel,  és a tervezett  beruházás összhangban van a helyi  

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásokkal.

IV.

EGYÉB

1. Jelen környezetvédelmi engedély a véglegessé válást követően 2030. december 31.  

napjáig érvényes. 

2. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  

11.  §  (3)  bekezdése  szerint  teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati  dokumentáció  

benyújtásával kérelmezhető.

3. Az engedélyezéskor vizsgált  körülmények jelentős megváltozását,  illetve tervezet  jelentős  

megváltoztatását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a  Kormányhivatalnak, ezen  

változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
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4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8)  

bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az  

engedélyezéskor  fennálló  feltételek  megváltozása  az  engedély  visszavonását  nem  teszi  

szükségessé.

5. A  Kormányhivatal  az  engedélyt  visszavonja,  ha  az  engedélyezéskor  fennálló  feltételek  

lényegesen megváltoztak.

6. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy 

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

7. A  Környezethasználónak  haladéktalanul értesítenie  kell  a  Kormányhivatal  ügyeleti  

szolgálatát (tel.: 06 70 504-5990) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény,  

talaj- és talajvíz szennyeződés  esetén,  valamint  a  megtett  intézkedésekről  és  azok  

eredményéről.

8. Szennyezés észlelése esetén,  annak megszüntetéséről  a  Környezethasználónak,  vagy a  

szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.

9. Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a környezetvédelmi Hatósághoz és a vízügyi

és  vízvédelmi  hatósághoz,  továbbá  egy  példányban  a  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  

Igazgatóságra a tárgyévet követő év március 31. napjáig be kell nyújtani.

A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 

 Általános  adatokat  (bányatelek  neve,  bányászati  tevékenységet  végző  neve,  MÜT

érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése). 

 Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és

az arról készült anyagmérleget (a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag

és  meddő;  tájrendezésre  felhasznált,  hasznosított  (értékesített),  illetve  meddőhányóra

került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint

más célra hasznosított mennyiségét].

 Az adott évben keletkezett vízfelület nagyságát. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési

munkálatok  ismertetését,  valamint  a  következő  évre  tervezett  rekultivációs  és

növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.

 A vízügyi hatóságnak megküldött negyedéves adatszolgáltatás összefoglaló kiértékelését,

az adatok környezetvédelmi szempontú értelmezését, kiértékelését. 

 Igazolni kell az előző évben a feltöltésére használt bányászati meddő származási helyét

és mennyiségét, valamint ismertetni a következő évi feltöltés várható mennyiségét és a

töltőanyag származási helyét. 

 Az esetlegesen  kialakult  partfalakban  a  telepesen fészkelő  madarak  helyének  térképi

ábrázolását, 30 m sugarú védőzóna kijelölését. 

 Az  esetlegesen  feltárt  ősmaradványok,  ásványok  a  Bükki Nemzeti  Park  Igazgatóság

részére történt átadását bizonyító dokumentum(ok) másolatát. 

 Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását. 

Első  beszámoló benyújtási  határideje  (2021.  évre  vonatkozó):  2022.  március  31.

napja. 
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10. Jelen  határozat  véglegessé  válásával  egyidejűleg  a  KTVF:  587-1/2011.  és  KTVF:  

1196-13/2009. számú határozatok hatályukat vesztik.

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására jogosít.

Amennyiben  a  tervezés,  a  megvalósítás  során,  vagy  azt  követően  bármikor  a  tevékenység

módosítását,  bővítését  tervezik,  erről  szóló  részletes  leírással  kell  megkeresni  a  Kormányhivatalt

annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.

*

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja  1 350 000 Ft,  melynek viselésére a Kérelmező köteles. Az

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A

végleges  döntés  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A

keresetlevélben  meg  kell  jelölni  a  perben  eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes

azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott  közigazgatási  tevékenység  és  az  arról  való

tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és

illetékességének  megállapítására  alkalmas  adatokat,  a  közigazgatási  cselekménnyel  okozott

jogsérelmet,  az  annak  alapjául  szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság

döntésére irányuló határozott kérelmet.

A  keresetlevelet  a  közléstől  számított  harminc  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (3100

Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes

a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.

§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a

felperes azonban részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy

feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 

http://www.nmkh.hu/
mailto:zoldhatosag@nograd.gov.hu


     
                                                                                                                     
bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

I N D O K O L Á S

     

A Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-

7/A.  fszt.  1.,  KÜJ:  102  917  998,  adószám:  14148107-2-43,  cégjegyzékszám:  01  09  927716; a

továbbiakban:  Kérelmező) a  Romhány  0111/4  és  0116  helyrajzi  számokat  érintő  „Romhány  II-

homokkő”  védnevű  bányatelekre  (KTJ:  101  711  729)  vonatkozóan  a  Közép-Duna-Völgyi

Környezetvédelmi,  Természetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóság által  KTVF: 587-1/2011. számon

módosított,  KTVF:  1196-13/2009.  számú,  2020.  december  31.  napjáig  érvényes környezetvédelmi

engedéllyel rendelkezett.

Környezethasználó, tekintettel az engedély érvényességi idejének lejártára és a tervezett bővítésekre;

a bányászati  tevékenység  folytatására  és  bővítésére vonatkozó környezeti  hatásvizsgálati

dokumentációt,  valamint az  eljárás  lefolytatására  irányuló  kérelmet nyújtott  be a Nógrád Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztályához  (a

továbbiakban:  Kormányhivatal), amely  alapján 2020.  november 18.  napján  közigazgatási  hatósági

eljárás indult NO/KVO/1480/2020. ügyiratszámon.

A Kormányhivatal a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról

szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  88.  §  (3)  bekezdésére  – a  hivatalában  és  a

honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat –

közhírré  tétel  céljából  –  megküldte a  tervezett  tevékenység  helye  szerinti  Romhány  Község

Önkormányzatának Jegyzője részére.

Romhány  Község  Önkormányzatának  Jegyzője 4144-4/2020 számú  levelében tájékoztatta  a

Kormányhivatalt arról,  hogy  az  eljárás  megindításáról  szóló  közlemény  kifüggesztése

megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről és a vonatkozó iratokba való betekintési

lehetőség módjáról. 

                                                                        

A Kormányhivatal - figyelemmel az Ákr.  55.-56. §-ában foglaltakra - megkereste a környezetvédelmi

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.

30.) Korm. rendelet  [a  továbbiakban:  71/2015. (III.  30.)  Korm.  rendelet]  28.  § (3)  bekezdése és 5.

mellékletének II./3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/1458/2020.ált.  számú  szakhatósági  

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:
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„Kérelmező hatóság NO/KVO/1480-6/2020. számú végzésében szakhatósági állásfoglalást kért FKI-

KHO-tól  a  tárgyi  bányatelek  módosítására  irányuló  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  ügyében.

Megkereséséhez mellékelten csatolta a Dokumentációt. 

A Dokumentációt átvizsgálva az alábbi megállapítások teszem: 

Kérelmező  a  KTVF:  587-1/2011.  számon  módosított  KTVF:  1196-13/2009.  számon  kiadott

környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkező „Romhány II-homokkő” védnevű

homokkőbánya jelenlegi 9 ha 3969 m2 területű bányatelkét kívánja bővíteni. 

A tervezett bányatelek adatai a bővítést követően: 

 A bővített bányatelek területe: 10 ha 3950 m2 

 A bővítés területe: 9981 m2 

 A módosított bányatelek fedőlapja: 281,0 mBf 

 A módosított bányatelek alaplapja: 204,0 mBf 

A bővítéssel érintett területrészek: 

Romhány 0111/4, 0116 hrsz. 

A tevékenység megvalósításához építmények vagy fix létesítmények kialakítását  nem tervezik,  az

adminisztratív  és  szociális  igények  kielégítése  érdekében  mobil  konténer  egységeket  terveznek

telepíteni. Az ivóvizet palackozott víz formájában biztosítják, a tisztálkodáshoz vezetékes vízből vett

tartályban  tárolt  vizet  biztosítanak.  A  bányaterületen  szennyvíz  csak  a  dolgozók  tisztálkodása

következtében keletkezik, ez havonta 1 m3. A keletkezett szennyvizet gyűjtőedényben tárolják, mely

szükség esetén elszállításra kerül. 

A  Dokumentáció  szerint  a  művelés  során  a  bányaterületre  hulló  csapadék  elszivárog.  A

bányaterületen csatornahálózat kiépítésére nem kerül sor és a csapadékvíz elvezetése megoldott. 

A rendelkező részben meghatározott kikötések betartása mellett a tervezett tevékenység vízvédelmi

és vízgazdálkodási szempontból akadályba nem ütközik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint

döntöttem. 

Az  érintett  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem

érint. 
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A terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. §

(4)  bekezdésében  meghatározott  1:100.000  méretarányú  országos  érzékenységi  térkép  alapján

felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Akr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.  29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.

táblázat állapítja meg. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező

döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.

22.)  Korm.  rendelet  1.  § (1) bekezdése,  a vízügyi  igazgatási  és a vízügyi,  valamint  a vízvédelmi

hatósági  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  10.  §  (1)

bekezdés  2.  pontja,  valamint  illetékességét  a  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  2.  számú

mellékletének 2. pontja szabályozza.”

2. A  Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36200/1329-1/2020.ált.  szakhatósági  

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az  Ügyfél  kérelmére  indult  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  ügyben  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztály  (3100

Salgótarján, Múzeum tér 1.), mint engedélyező hatóság 2020. november 24-én megkereste a Nógrád

Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot  (a  továbbiakban:  Hatóság),  mint  elsőfokú

katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.

rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9.

táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora alapján.

Az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  tekintetében,  a  megkereső

hatóság által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg:

Az Ügyfél  által  benyújtott  dokumentáció alapján nem merült  fel  olyan körülmény, amely alapján a

telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél környezeti hatásvizsgálati eljárásban az engedély

megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes  közérdeken  alapuló
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kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

1.  melléklet  9.  táblázat  4.  sora,  illetékességemet  a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.

10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

3. A  Kormányhivatal  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  1.  §  (6b)  bekezdése  alapján  a  

tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangja megállapítása 

érdekében  NO/KVO/1480-4/2020.  számon  megkereséssel  fordult  Romhány Község 

Önkormányzati Hivatalának Jegyzője felé.

Romhány  Község  Önkormányzati  Hivatalának Jegyzője  az  70-7/2020 számon  megküldött

megkeresésre adott válaszában az alábbi tájékoztatást adta:

„A Nógrád Megyei Kormányhivatal  Agrárügyi  és Környezetvédelmi  Osztálya NO/KVO/1480 4/2020

számú  végzésében  megkereste  a  Romhányi  Polgármesteri  Hivatal  Jegyzőjét  a  „Romhány  II.-

homokkő"  bányatelek  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  céljából.  A  dokumentumot  megvizsgálva

megállapítottam,  hogy a  tervezett  bányatelek  területe  -  Romhány külterületen található.  Romhány

Község  Önkormányzatának  Településrendezési  tervében  a  Miskolci  Bányakapitányság

szakvéleményében  az  alábbiakban  tájékoztatott:  ,  Bányának  csak  a  jelenleg  is  üzemelő,

bányatelekkel lefedett két bánya tekinthető a 0116 hrsz ú területen található „Romhány II.-homokkő“

védnevű  »Romhányi  homokkőbánya,  valamint  a  Felsőpetény  és  Romhány  közigazgatási  határán

található.  Romhány  I.-tűzálló  agyag”  védnevű  Felsőpetényi  földalatti  és  külszíni  agyagbánya.

Állásfoglalásomat  a  helyi  építésügyi  szabályzatában  foglaltakkal  a  településrendezési

követelményekkel  a  település  Arculati  Kézikönyvében  foglaltakkal  továbbá  az  Országos

településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.(XII.20)  Kormányrendelet  (OTÉK)

vonatkozó  előírásaival  tettem,  ezért  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  döntöttem.

Állásfoglalásomat  a  2016.évi  CL.  törvény  55$  (1)  bekezdése  és  az  egyes  közérdekben  alapuló

kényszerítő  indokok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017(XII.29)

Kormányrendelet 1 sz. mellékletének 18. fejezet Földügyi igazgatási eljárások 12. pontjában biztosított

jogkörömben eljárva hoztam meg.”

A Kormányhivatal  Romhány Község Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a megkeresésre adott

tájékoztatását döntése kiadásánál figyelembe vette.

*

Külön-külön  az  egyes  környezeti  elemekre  és  a  beruházás  egyes  környezeti  hatásaira

vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést
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tette  a  Kormányhivatal,  figyelembe  véve  a  terület  igénybevételének  nagyságát  (beleértve  a

kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének,

illetve  használata  korlátozásának  nagyságát,  a  tevékenység  kapacitásának  vagy  más

méretjellemzőjének  nagyságát,  a  tevékenység  telepítése,  megvalósítása  és  felhagyása  során

keletkező  hulladék  mennyiségét,  veszélyességét,  kezelhetőségét,  a  környezetterhelés  nagyságát,

jelentőségét,  a  baleset,  üzemzavar  kockázatának  mértékét  (különös  tekintettel  a  felhasznált

anyagokra  és  az  alkalmazott  technológiára),  valamint  a  vonzerőt  más jelentős  környezeti  hatású

tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  Környezethasználó által  kérelmezett,  a  Romhány  0111/4  és  0116  helyrajzi  számokat  érintő

„Romhány II-homokkő” védnevű bányatelekre vonatkozó, a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi

Mérnökiroda  Kft.  által  készített  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  keretében  benyújtott

dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a fenti kikötésekkel az megfelel a vonatkozó

jogszabályi előírásoknak. 

A benyújtott  dokumentáció alapján megállapítom, hogy hulladékgazdálkodási szempontból jelentős

környezeti  hatás nem várható.  Hulladékgazdálkodási  engedély  köteles tevékenység végzése nem

tervezett, a tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn. 

A  Kormányhivatal véleményét a Ht.,  a  72/2013. (VIII.27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm.

rendelet,  a  225/2015.  (VII.7.)  Korm.  rendelet,  a  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet,  valamint  a

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján tette meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  dokumentációk  alapján  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal

Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (a  továbbiakban:

Kormányhivatal) megállapította, hogy a beruházás során  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.

23.) Korm. rendelet alapján engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint diffúz

légyszennyező forrás létesítésére nem kerül sor.

A  tevékenységből  származó  levegőterhelés  hatásterülete,  az  adott  folyamat  végzésének  helyétől

számított ~ 30 méter. A por kiülepedése a tevékenységtől származó 51 méteren belül számítások

alapján teljesen kiülepszik. A hatásterületen belül nincs védendő létesítmény.

Kormányhivatal felhívja Környezethasználó figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. §-a szerint:
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„Tilos  a  légszennyezés,  a  diffúz  forrás  környezetvédelmi  követelményeknek  nem  megfelelő

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi

személy,  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  részére,  a  jogsértő  tevékenység

megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként

nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után  a levegő védelméről

szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A tevékenységből származó környezeti zajterhelés hatásterülete 401 m. A bányatelek határától 800

méteres  körzetben  védendő  épület  nem  található.  Zajkibocsátási  határérték  megállapítása  nem

szükséges.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

[a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrás

területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-

túllépést  okozhat,  a változás bekövetkezését  követő 30 napon belül  a zajkibocsátási  határértékek

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.

18.)  KvVM  rendelet  [a  továbbiakban:  93/2007.  (XII.18.)  KvVM rendelet] 3.  számú  mellékletében

foglaltak  szerint  (bejelentő  lapon)  köteles  bejelenteni  a  területileg  illetékes  környezetvédelmi

hatóságnak.

A 93/2007.  (XII.18.)  KvVM  rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  zajkibocsátási  határérték

megállapítása  után  minden  olyan,  az  üzemi  zajforrás  területén  bekövetkező  változást,  amely  a

határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti

tartalommal köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnak.

A Kormányhivatal  véleményét a környezeti  zaj  és rezgés elleni  védelem egyes szabályairól szóló

284/2007.(X.  29.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  környezeti  zaj  és  rezgésterhelési  határértékek

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította

ki.
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Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A tevékenységgel érintett ingatlanok (Romány 0111/4 és 0116 hrsz.) egyedi jogszabály által kihirdetett

országos  jelentőségű  védett  természeti  területet  és  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.

törvény  23.  §  (2)  bekezdés  alapján  nyilvántartott  ex  lege  védett  természeti  területet,  illetve

nyilvántartott  természeti  értéket  nem érintenek.  A  földrészletek  az  európai  közösségi  jelentőségű

természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel  érintett  földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.  11.)  KvVM

rendelet  által  meghatározott  Natura  2000  hálózat  területének,  valamint  a  barlangok  felszíni

védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni

védőövezetének nem részei. A tervezett bányatelek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat

magterület övezetén helyezkedik el.

A beruházással érintett  területek természetvédelmi  kezelője a Bükki  Nemzeti  Park Igazgatóság (a

továbbiakban: Igazgatóság). A Kormányhivatal, hivatkozással az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára –

a  védett,  illetve  európai  közösségi  jelentőségű  állat-  és  növényfajok  előfordulására  vonatkozó

adataival, valamint kezelői véleményével kapcsolatosan – megkeresést intézett az Igazgatóság felé.

Az Igazgatóság 3972/2/2020 sz. számú válaszában tett javaslatait a Kormányhivatal figyelembe vette. 

A telephelyen folytatott tevékenység a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető a fenti

javaslatok betartása mellett. 

A természet védelméről szóló 1996. évi VIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján

minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és

területek  védelme.  Ennek  érdekében  a  tőlük  elvárható  mértékben  kötelesek  közreműködni  a

veszélyhelyzetek  és  károsodások  megelőzésében,  a  károk  enyhítésében,  következményeik

megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 6. § (2) bekezdése alapján, a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg

kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai

adottságait  és  a  jellegét  meghatározó  természeti  értékek,  természeti  rendszerek  és  az  egyedi

tájértékek fennmaradásáról. 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
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A  Tvt.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  vadon  élő  szervezetek  élőhelyeinek,  azok  biológiai

sokféleségének  megóvása  érdekében  minden  tevékenységet  a  természeti  értékek  és  területek

kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Földtani közeg védelme   és kármentesítés szempontjából:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

Környezethasználó a Romhány 0116, és 0111/4 hrsz. alatti ingatlanokat érintő homokkő bányatelek

környezetvédelmi engedélyének meghosszabbítását kéri.

Tárgyi terület a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érint.

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi  LIII.  törvény.(a továbbiakban: Kt.)  

6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és

igénybevételt  idézzen elő.  A megelőzés érdekében a környezethasználat  során a leghatékonyabb

megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb

technikát kell alkalmazni. 

A Kt. 101 §. (2) alapján a Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén

minden  lehetséges  intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve

további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A  tervezett  tevékenység  nem  szerepel  a  környezetkárosodás  megelőzésének  és  elhárításának

rendjéről  szóló  90/2007.  (IV.  26.)  Korm.  rendelet  2.  számú  melléklet  az  „üzemi  terv  készítésére

kötelezettek” felsorolásában, melynek értelmében üzemi vízminőségi kárelhárítási terv benyújtására a

Környezethasználó nem kötelezett.

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1480-8/2020. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti

vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló

körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott  területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi

követelmények érvényesítésére,  az emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek védelmére kiterjedő
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szakkérdés tekintetében  szakvéleményt kért a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Főosztályától (a  továbbiakban:  Népegészségügyi  Főosztály).  A  Népegészségügyi  Főosztály

NO/NEF/5097-3/2020.  számú levelében megadta tájékoztatását,  melyet  a Kormányhivatal  döntése

kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi  Főosztály NO/NEF/5097-3/2020. számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„A Concord Invest ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt. 1.)

megbízásából a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által összeállított környezeti

hatásvizsgálati dokumentációt áttekintettük. 

A benyújtott dokumentáció kielégíti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.25.)  Korm.  rendelet  6.  számú mellékletének tartalmi

előírásait. 

A  dokumentációban  foglaltak  alapján  a  Romhány,  0111/4  és  0116  hrsz.  alatti  területeket  érintő

„Romhány Il-homokkő"  védnevű  bányatelken  folytatott  tevékenységre  vonatkozó  környezetvédelmi

engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.”

Kulturális örökség védelmi szempontból:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1480-11/2020.  számú  megkeresésében  a 71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet  28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség

(nyilvántartott  műemléki  értékek,  műemlékek,  műemléki  területek  védelme,  nyilvántartott  régészeti

lelőhelyek,  védetté  nyilvánított  régészeti  lelőhelyek,  régészeti  védőövezetek)  védelmére vonatkozó

szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Építésügyi

és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban:

Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály). Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály

NO/EPFO/855-2/2020 számú feljegyzésében hiánypótlás benyújtására hívta fel Környezethasználót,

amire  hivatkozva  Környezethasználó  2020.  december  3.  napján  benyújtotta  a  szükséges  döntés

előkészítő örökségvédelmi hatástanulmányt. Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály NO/

EPFO/855-5/2020 számú feljegyzésében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése

kialakításánál figyelembe vett.

Az  Építésügyi  Hatósági  és  Örökségvédelmi  Osztály NO/EPFO/855-5/2020 számú

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (továbbiakban:  Kötv.)  62/A  §

értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja
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a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági

és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I.

táblázat  4.  pontjában  megjelölt  szakkérdés  tekintetében  a  tárgyi  ügyet  érintő  előzetes  vizsgálati

eljárás  során,  a  megküldött  döntéselőkészítő  örökségvédelmi  hatástanulmány  eredményeinek

figyelembe vételével Kormányhivatal megállapítja, hogy az építmény vagy tevékenység a kulturális

örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, a

beruházással érintett terület nem áll területi műemléki, illetve régészeti védelem alatt.

Egyúttal  tájékoztatja  Kérelmezőt, hogy  ha  régészeti  feltárás  nélkül  régészeti  emlék,  lelet  vagy

annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az

építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján

a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás

elvégzésére  a  feltárásra  jogosult  intézményt,  valamint  a  tevékenységet  szüneteltetni,  továbbá  a

helyszín és a lelet  őrzéséről  – a felelős őrzés szabályai  szerint  – a feltárásra jogosult  intézmény

intézkedéséig gondoskodni. Aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget

örökségvédelmi  bírsággal  sújtható.  Az  örökségvédelmi  bírság  összege  a  régészeti  lelőhelyek  és

kulturális javak vonatkozásában 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.

Kormányhivatal  a  leletbejelentési  kötelezettségről  a  Kötv.  24.  §  (2)  bekezdés  a-c.  pontja,  az

örökségvédelmi bírságról a Kötv. 82. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet

4. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta Kérelmezőt.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1480-10/2020. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 5. pontjában megjelölt a termőföld védelmére vonatkozó

szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és

Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és

Talajvédelmi  Osztály).  A  Növény-  és  Talajvédelmi  Osztály  NO/NTO/1010-2/2020 számú levelében

megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1010-2/2020 számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztály  szakkérdés  vizsgálatában  megkereste  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és

Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát. Concord Invest Ingatlanhasznosító

és  Szolgáltató  Kft.  (1094  Budapest,  Ferenc  u.  6-7/A.  fsz.  1.)  kérelmezi  az  eljáró  hatóságtól,  a
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"Romhány-II.-homokkő"  védnevű  bányatelekre  vonatkozó  környezetvédelmi  hatásvizsgálati

engedélyezési eljárás lefolytatását. 

A  Biotit  Bányászati  és  Környezetvédelmi  Mérnökiroda  Kft.  (Készült:  2020.11.10.)  által  készített

„Romhány-II.-homokkő"  című  tervre  vonatkozó  dokumentációt megvizsgáltam  és  az  alábbi

megállapítást  teszem:  Az  előzetes  vizsgálati  dokumentációval  kapcsolatban  -  a  környező

termőföldekre gyakorolt hatások tekintetében - talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

Szakvéleményem a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. r. 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat

5. pontján alapul. Balassagyarmat, elektronikus bélyegző szerint.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1480-9/2020. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28.  §  (1)  bekezdése  és  5.  melléklet  I.  táblázat  7.  pontjában  megjelölt,  a  termőföld  mennyiségi

védelmére  vonatkozó  szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal Földhivatali Főosztályától (a továbbiakban: Földhivatali Főosztály).  A Földhivatali

Főosztály  15205/2/2020. számú  levelében  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal  a

döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Földhivatali Főosztály 15205/2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„2020.11.24-én az NMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (3100

Salgótarján, Múzeum Tér 1.) szakkérdés vizsgálatában megkereste az NMKH Földhivatali Főosztály

Földhivatali Osztály 4-et. 

A Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt. 1.)

környezeti  hatásvizsgálati  eljárást  kezdeményezett  az  NMKH  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi

Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál, mivel a szakhatósági eljárás tárgyát képező ingatlanokon

található bányateleknek 2020. december 31-éig van érvényes környezetvédelmi működési engedélye. 

Az  ingatlan-nyilvántartás  adatai  szerint  a  Romhány  0111/4  és  0116  hrsz.-ú  földrészletek  nem

mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  termőföldek  (erdő  és  kivett  művelési  ág),  így  nem  tartoznak

hatóságunk illetékességi körébe, ezért a rajtuk megvalósuló bányászati tevékenység ellen földvédelmi

szempontból kifogást nem emelek. A mellékelt dokumentációk alapján a szakhatósági eljárás tárgyát

képező  földrészletekkel  szomszédos  termőföldek  megfelelő  mezőgazdasági  hasznosítását  a

kitermelés, illetve az azt szolgáló létesítmények, kiszolgáló utak használata nem akadályozzák. 

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  28.  §-ának  (1)  bekezdésén,

valamint 5. számú melléklete I. táblázatának 7. pontján alapul.”
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Az erdő védelmének szempontjából:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1480-21/2020.  számú  megkeresésében  a  71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában megjelölt, az erdő védelmére

vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi

Főosztály  Erdészeti  Osztályától (a  továbbiakban:  Erdészeti  Osztály).  Az  Erdészeti  Osztály

HE/EO/4264-2/2020. számon  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal  a  döntése

kialakításánál figyelembe vett.

Az Erdészeti Osztály HE/EO/4264-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)  a környezetvédelmi és természetvédelmi  hatósági és

igazgatási  feladatokat  ellátó szervek kijelöléséről  szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet  28.§ (1)

bekezdése és 5.  számú melléklet  I.  táblázat  6.  pontjában meghatározott  szakkérdés tekintetében

szakvélemény  megadását  kérte  a  Heves  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti

Osztályától.

A Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A.

fszt.  1.;  részéről  benyújtott,  a  Biotit  Bányászati  és  Környezetvédelmi  Mérnökiroda  Kft.  (8100

Várpalota, Korompay Lajos utca 3. fsz. 17. ) által készített t Romhány 0111/4 és 0116 hrsz. alatti

„Romhány  II-homokkő”  védnevű  bányatelekre  vonatkozókörnyezetvédelmi  hatásvizsgálat

dokumentációja alapján megállapítottam, hogy az érintett Romhány 0116 hrsz-ú ingatlan területén, az

Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület nincs, a Romhány 0114 hrsz-ú ingatlan

területén  a  bányatelken  az  Országos  Erdőállomány  Adattárban  a  Romhány  3/A,C,E,  8/A,G,H

nyilvántartási jelű erdőterületek vannak.

A tervezett bányászati tevékenységgel kapcsolatban az erdőterület igénybevételére és a fakitermelés

szabályaira vonatkozó rendelkezések betartása mellett, kizáró ok az Erdészeti hatóság részéről nem

merül fel.

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges.

A  hatóság  hatáskörét  a  Korm.  rend.  11.  §  (1)  bekezdés,  illetékességét  a  Korm.  rend.  2.  számú

melléklete állapítja meg.” 

                                                                           *

A  Kormányhivatal  a  vírushelyzetre  való  tekintettel  2021.  február  15.  napján  online

közmeghallgatást tartott. 
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A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a Kormányhivatal 2021. január 14. napján NO/KVO/

162-1/2021.  számon  értesítést  küldött  az  ügyben  érintett  valamennyi  szakhatóság  és

társhatóság,  valamint  a  Környezethasználó  részére,  továbbá  közzétette  honlapján  és

hirdetőtábláján. Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője 70-3/2021 számon tájékoztatta

a Kormányhivatalt, hogy a közmeghallgatásról szóló értesítés kifüggesztése megtörtént.

A  közmeghallgatásról  videófelvétel  készült,  amit  Kormányhivatal  honlapján  közzétett  és

értesítette az érintetteket az elérhetőségéről.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem és lakossági észrevétel nem

érkezett a Kormányhivatalhoz.

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5.

számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a

várható  környezeti  hatások  jellemzőit.  Összességében  az  eljárásba  bevont  szakhatóságok,

valamint a Kormányhivatal a környezetvédelmi engedély kiadásának akadályát nem látta.

A Kormányhivatal az engedély érvényességi idejének megállapításánál a Környezethasználó kérelmét

vette figyelembe. Környezethasználó 10 évre kérte az engedély kiadását, a Kormányhivatal ennek

akadályát nem látta.

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta és megállapította,  hogy a tervezett beruházás

összhangban  van  a  létesítés  helye  szerinti  településrendezési  eszközökkel  és

környezetvédelmi- természetvédelmi előírásokkal.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került  – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan

adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített

adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és

81. § (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben

foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést

hozott.
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A Kormányhivatal a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján

közzéteszi,  továbbá a 314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  10.  § (3)  bekezdése alapján  megküldi

Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét

követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A Jegyző a  határozat  közzétételét  követő  öt  napon belül  tájékoztatják a  Kormányhivatalt a

közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  [a  továbbiakban:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra. Kérelmező

az igazgatási szolgátlatási díjat megfizette.

A  bírósági  eljárás  szabályaira  a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.  tv.  (Kp.)

rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és

39.  §-ain,  az 50.  § (1)  bekezdésén,  valamint  a 77.  § (1)-(2)  bekezdésén,  a polgári  perben és a

közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet

6.§  (1)  bekezdésén,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b)

pontjának  értelmében  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hatóság  hirdetőtábláján  való

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A  Kormányhivatal a  71/2015.  (III.  30.) Korm.  rendelet  28.  §  (4)  bekezdésére  figyelemmel jelen

eljárás  során  hozott  határozat  egy  példányát  az  illetékes  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére is megküldi.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben.

A  Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.) Korm.  rendelet  2.  §-a

szabályozza. A  Kormányhivatal környezet-  és  természetvédelmi  hatáskörét  és  illetékességét  a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.
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Jelen  határozat  a  Kormányhivatal elektronikus  aláírásával  van  ellátva.  Az  elektronikus  aláírással

ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú

dokumentuméval  megegyező,  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos  jogszabályok,  az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §

(1) bekezdés b) pontja alapján.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, 2021. március 2.

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

                                                 nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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A határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás 
módja

1. Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.
1418107

CK.

2. Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője
ROMONK

HK.

3.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály
KDVVH + FKI

HK.

4.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
NMKI

HK.

5.
NMKH Népegészségügyi Főosztály
NMKHNSZSZ

HK.

6.
NMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
STIEPHIV

HK.

7.
Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály
HEVESKH

HK.

8.
NMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Növényvédelmi Osztály
NOBGYNTO

HK.

9.
NMKH Földhivatali Főosztály
NMKORZET5

HK.

10.

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály 
Bányafelügyeleti Osztály
MBFHBBK

HK.

11.
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
BNPI

HK.

12. OKIR -

13.

Honlap
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-
kornyezetvedelmi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/
kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/260-romhany-ii-homokko-
vednevu-homokbanya

-

14. KAB Hirdetőtábla -

15. Irattár B.
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	Hulladékgazdálkodási szempontból:
	„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).
	A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyet érintő előzetes vizsgálati eljárás során, a megküldött döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány eredményeinek figyelembe vételével Kormányhivatal megállapítja, hogy az építmény vagy tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, a beruházással érintett terület nem áll területi műemléki, illetve régészeti védelem alatt.
	Egyúttal tájékoztatja Kérelmezőt, hogy ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a feltárásra jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. Aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget örökségvédelmi bírsággal sújtható. Az örökségvédelmi bírság összege a régészeti lelőhelyek és kulturális javak vonatkozásában 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet.
	Kormányhivatal a leletbejelentési kötelezettségről a Kötv. 24. § (2) bekezdés a-c. pontja, az örökségvédelmi bírságról a Kötv. 82. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta Kérelmezőt.”
	Az Erdészeti Osztály HE/EO/4264-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
	„A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében szakvélemény megadását kérte a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától.
	A Concord Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt. 1.; részéről benyújtott, a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos utca 3. fsz. 17. ) által készített t Romhány 0111/4 és 0116 hrsz. alatti „Romhány II-homokkő” védnevű bányatelekre vonatkozókörnyezetvédelmi hatásvizsgálat dokumentációja alapján megállapítottam, hogy az érintett Romhány 0116 hrsz-ú ingatlan területén, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület nincs, a Romhány 0114 hrsz-ú ingatlan területén a bányatelken az Országos Erdőállomány Adattárban a Romhány 3/A,C,E, 8/A,G,H nyilvántartási jelű erdőterületek vannak.
	A tervezett bányászati tevékenységgel kapcsolatban az erdőterület igénybevételére és a fakitermelés szabályaira vonatkozó rendelkezések betartása mellett, kizáró ok az Erdészeti hatóság részéről nem merül fel.
	Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges.
	A hatóság hatáskörét a Korm. rend. 11. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.”
	*
	A Kormányhivatal a vírushelyzetre való tekintettel 2021. február 15. napján online közmeghallgatást tartott.
	A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a Kormányhivatal 2021. január 14. napján NO/KVO/162-1/2021. számon értesítést küldött az ügyben érintett valamennyi szakhatóság és társhatóság, valamint a Környezethasználó részére, továbbá közzétette honlapján és hirdetőtábláján. Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője 70-3/2021 számon tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a közmeghallgatásról szóló értesítés kifüggesztése megtörtént.
	A közmeghallgatásról videófelvétel készült, amit Kormányhivatal honlapján közzétett és értesítette az érintetteket az elérhetőségéről.
	Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem és lakossági észrevétel nem érkezett a Kormányhivatalhoz.
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